
 

 
 

 

         R-B-SOP.021.1.142.2022 

                                                            ZARZĄDZENIE NR 142/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

                                                            z dnia 23 września 2022 r.  

 

w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej projektu pn.  

„Time for changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 

  

Na podstawie § 7 pkt.7 „Regulaminu Realizacji Projektów w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu” stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 192/2020 z dnia 28 października 2020 r., 

zarządza się, co następuje:  

 
§ 1 

1. Ustalona zostaje struktura organizacyjna zespołu projektowego w ramach projektu „Time for 
changes – wsparcie internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, dalej „Time 
for changes”. 

2. W skład podstawowego zespołu projektowego wchodzą: 
1) kierownik merytoryczny projektu - Anna Jankowiak  
2) kierownicy merytoryczni zadań - Anna Jankowiak, Magdalena Wiszniowska – Tomaszewska, 

Henryk Milaszkiewicz. 
3) menedżer projektu – Aneta Sotoła 

3. Pełna struktura organizacyjna zespołu projektowego została wskazana w załączniku nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 
1. Celem głównym projektu „Time for changes” jest zwiększenie zdolności instytucjonalnej 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze umiędzynarodowienia poprzez 
realizację następujących celów szczegółowych: 

1) zapewnienie wsparcia szkoleniowego i rozwój kompetencji kadry administracyjnej do obsługi 
studentów i kadry z zagranicy, które przyczynią się do lepszego zrozumienia specyfiki różnic 
kulturowych kluczowych dla sprawnego procesu identyfikacji potrzeb i rozwiązywania 
problemów; 

2) utworzenie Welcome Center jako centrum zarządzania i punkt kontaktowy dla studentów 
oraz kadry zagranicznej, a dla UEW stanowiące źródło informacji o potrzebach 
 i problemach studentów, dla których decyzja o podjęciu studiów z dala od domu 
 i rodziny  łączy się z dużym stresem, również tym związanym różnicami kulturowymi; 

3) wsparcie i dostosowanie usług związanych z IT do potrzeb użytkowników z zagranicy,  
co pozwoli uzupełnić braki w systemach oraz odpowiedzieć na konieczność internacjonalizacji 
UEW;  

4) anglojęzyczne oznakowanie kampusu Uczelni. 
2. Spodziewanym efektem i długofalowym rezultatem jest przede wszystkim ulepszenie procesu 

obsługi administracyjnej studentów i kadry zagranicznej przez wszystkie jednostki organizacyjne 
UEW.  
 

 



 

 
 

 
§ 3 

Zespół jest powołany na czas realizacji projektu, niemniej jego członkowie po zakończeniu projektu 
mogą zostać wezwani do wykonania prac związanych z kontrolą i zapewnieniem trwałości projektu.  
 

§ 4 
Wszelkie regulacje związane z zakresem obowiązków i odpowiedzialnością zespołu projektowego 
zostały zawarte w Regulaminie Realizacji Projektów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
      

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 

Rektor 

 

prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


